Är företaget exportör inom teknologisektorn? Kontrollera behovet
av exportkontroll.
Gäller det produkter, programvara eller teknologi med dubbel användning som omfattas av
exportkontroll?
Kontrollera produktens kontrollstatus i bilaga 1 till EU:s förordning om exportkontroll 428/2009
eller av produkttillverkaren, om det är ett annat företag. Kontakta vid behov utrikesministeriets
enhet för exportkontroll.
Kan produkten klassificeras som försvarsmateriel?

Försvarsministeriet är behörig myndighet för exportkontroll av försvarsmateriel. Kontakta vid
behov försvarsministeriet.
Gäller det transitering eller förmedling?
Omfattas produkten av exportkontroll genom ett nationellt beslut (catch-all, artikel 4 i EU:s
förordning om exportkontroll 428/2009)?
Har ni vetskap eller misstanke om att produkten används för massförstörelsevapen (artikel 4.4
och 4.5 i EU:s förordning om exportkontroll 428/2009)?
Kontakta utrikesministeriets enhet för exportkontroll för att klarlägga frågan.
Eftersom produkten inte omfattas av exportkontroll och det inte finns någon anledning att
misstänka användning för massförstörelsevapen krävs inget exporttillstånd.
Ta dock reda på huruvida destinationslandet omfattas av sanktioner. Kontrollera eventuella
sanktioner på utrikesministeriets webbplats för sanktioner. Kontakta vid behov
utrikesministeriets enhet för folkrätt. Yttersta noggrannhet måste iakttas vid export till ett land
som är föremål för sanktioner, även när sanktionerna inte hänför sig till de produkter som ska
exporteras eller aktörer som är parter i exporten.
Gäller det leverans eller överföring till ett annat land EU?
Handel på den inre marknaden kräver överföringstillstånd endast för synnerligen känsliga
produkter som anges i bilaga IV till EU:s förordning om exportkontroll 428/2009, exempelvis för
kärnämnen eller kärnanordningar.
Riktar sig exporten till Australien, Japan, Kanada, Norge, Schweiz inkl. Liechtenstein, Förenta
staterna eller Nya Zeeland?
Gäller det export av material eller elektronikprodukter till Argentina, Sydafrika, Sydkorea, Island,
Kroatien eller Turkiet?
Gäller det export efter reparation eller utbyte till destinationsländerna Albanien, Argentina,
Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, Sydafrika, Sydkorea, Indien, Island, Kazakstan,
Kina (inkl. Hong Kong och Macao), Kroatien, Makedonien, Marocko, Mexiko, Montenegro,
Franska utomeuropeiska territorierna, Serbien, Singapore, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Ryssland
eller Förenade Arabemiraten?

Gäller det temporär export till utställningar och mässor till destinationsländerna Albanien,
Argentina, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Chile, Sydafrika, Sydkorea, Indien, Island,
Kazakstan, Kina (inkl. Hong Kong och Macao), Kroatien, Makedonien, Marocko, Mexiko,
Montenegro, Franska utomeuropeiska territorierna, Serbien, Singapore, Tunisien, Turkiet,
Ukraina, Ryssland eller Förenade Arabemiraten?
Gäller det export av telekommunikationsutrustning till Argentina, Sydafrika, Sydkorea, Indien,
Kina, Kroatien, Turkiet, Ukraina eller Ryssland?
Gäller det kemikalieexport till Argentina, Sydkorea, Island, Kroatien, Turkiet eller Ukraina?
Uppfylls villkoren för EU:s generella tillstånd 1,2, 3, 4, 5 eller 6? I jakande fall ska inom 30
dagar från första exportleverans anmälas att det generella tillståndet tillämpas.
Har förutsättningarna för export till destinationslandet och slutanvändaren övervägts internt
inom företaget? (Se även artikel 12 i EU:s förordning om exportkontroll 428/2009).
Är du osäker på huruvida exporttillstånd för produkten beviljas?
Du kan göra en informell eller en officiell FÖRHANDSFÖRFRÅGAN till utrikesministeriets enhet
för exportkontroll.
Gäller det återkommande leveranser till samma kund?
Du kan ansöka om INDIVIDUELLT TILLSTÅND för exporten.
Har företaget interna anvisningar för exportkontroll (Internal Compliance Programme, ICP)?
Fråga utrikesministeriets enhet för exportkontroll om möjlighet till GLOBALT TILLSTÅND. Ett
globalt tillstånd är ett lättare förfarande för företag som är insatta i exportkontrollfrågor och som
bevis på det har interna anvisningar för exportkontroll.

